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หลกัสตูร การจดัท า Training Roadmap ส าหรบั HRD 

วนัที่  15-16 มีนาคม 2562 
โรงแรมซีทรัส สขุมุวิท 11 

สถานที่จัดอบรมอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
หลักการและเหตุผล: 

ปัจจบุนันี ้หลายองค์กรชัน้น าได้ใช้เคร่ืองมือบริหารทรัพยากรบคุคลสมยัใหม ่(Modern HR Tools) ท่ีเรียกวา่ "สมรรถนะ 
(Competency)" จงึได้น ามาขมวดเข้ากบัการฝึกอบรมและการพฒันาพฒันาบคุลากร เม่ือต้องวางแผนการฝึกอบรมให้ควบคูไ่ปกบัโอกาส
ความก้าวหน้าของพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองระยะยาว 3 ปี 5 ปี ซึง่เรียกวา่ “Training Roadmap” ต่อมาได้ใช้ "สมรรถนะ (Competency)" มา
เป็นตวัก าหนดสมรรถนะของต าแหน่งและประเมินหา "จดุออ่น (Weakness)" ของสมรรถนะพนกังานเป็นรายบคุคลในต าแหน่งตาม
หน่วยงานตา่งๆอีกด้วย จึงท าให้การพฒันาคนเฉพาะเจาะจง ระบเุป็นรายบคุคลได้ และวิธีการพฒันาผู้ ท่ีมี "สมรรถนะที่ออ่นในบางเร่ือง" 
ด้วยเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ IDP : Individual Development Plan ซึง่จกัอาศยัการฝึกอบรมหรือวิธีการอ่ืนใดก็ได้ 
 ดงันัน้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลกัสตูร Competency Based Training Roadmap & IDP Workshop จงึท าให้ทา่นได้เรียนรู้ 
"การวางแผนพฒันาทรัพยากรบคุคล" ทัง้องค์กรและเฉพาะรายบคุคลควบคูก่นัในคราวเดียว 
 
วัตถุประสงค์:เพ่ือให้ผู้ เข้าการฝึกอบรม 

 มีหลกัการในการท า  Training Roadmap 

 สามารถท าตามขัน้ตอน  Training Roadmap ได้ถกูต้อง 

 มีหลกัการในการท า IDP : Individual Development Plan ให้ได้ผลดี 

 สามารถน าไปปรับใช้ให้เข้ากบัองค์กรตนเองได้ 
หัวข้อการบรรยาย: 

 องค์ประกอบของการวาง Training Roadmap ในองค์กร 
- กลยทุธ์ขององค์กร (Vision Mission Goal) ทิศทางเป็นอย่างไร 
- ขอบขา่ยหน้าท่ีความรับผิดชอบของงาน (Job Description) ในแตล่ะต าแหน่งงาน 
- ผลการประเมนิการปฏิบตัิงาน (Performance Appraisal) 
- เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ก าหนดไว้อยา่งไร 
- สมรรถนะท่ีเก่ียวข้องในการท า Training Roadmap ทัง้ Core, Function & Managerial Competency 

 ขัน้ตอนการวาง  Training Roadmap – Workshop (มี Case ให้ลงมือท า) 
1. การหาช่องว่างพฤตกิรรมหลกัตาม Competency ในแตล่ะต าแหน่งงาน (Competency Gap) เพื่อให้เห็นประเด็น
เนือ้หาของการจดัหลกัสตูรฝึกอบรม (หรือใช้อีกแนวทางหนึ่งโดยวางเนือ้หาหลกัสตูรฝึกอบรมแบบเต็มรอไว้ก่อน แล้ว
จงึตดัทอนและ/หรือเพิ่มเตมิเนือ้หาหลกัสตูรภายหลงั โดยพิจารณาผลการประเมนิการปฏิบตัิงานประกอบกบัการหา
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมร่วมด้วยก็ได้) 

http://www.ptstraining.in.th/


 
 

Professional Training Solution | www.ptstraining.in.th 02-1753330  2 

 

หลกัสูตร Training Roadmap HRM 108 

2. การก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรมตามระดบัของ Competency โดยแบง่เป็น หลกัสตูรด้านสมรรถนะหลกั (Core 
Competency Courses) หลกัสตูรด้านสมรรถนะตามหน้าท่ีงาน (Functional Competency Courses) หลกัสตูรด้าน
สมรรถนะการบริหารจดัการ (Managerial Competency Courses) และให้เนือ้หาหลกัสตูรอยูใ่นขอบเขตของหน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีระบไุว้ใน Job Description แตล่ะต าแหน่งงาน       
 
3. การหาระยะเวลาของต าแหนง่งานกบัความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)  
(ขึน้ยูก่บัแตล่ะองค์กรท่ีมีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าแบบใดไว้  
ซึง่มี 3 แบบ คอื 1. Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path)  
4. การก าหนดโครงสร้างเนือ้หาหลกัสตูรให้ครอบคลมุ 3 ด้านท่ีตอบโจทย์ทัง้องค์กร ความก้าวหน้าและประสทิธิภาพ
งาน 
5. การวางผงั Training Roadmap ของแตล่ะต าแหน่งงาน และประมาณการคา่ใช้จ่ายฝึกอบรม 

 ขัน้ตอนการท า IDP : Individual Development Plan – Workshop (มี Case ให้ลงมือท า) 
        1. การหาช่องว่างพฤติกรรมหลกัตาม Competency ในแตล่ะต าแหน่งงาน (Competency Gap) เพื่อให้ 
        เห็นประเด็นเนือ้หาของการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมเป็นรายบคุคล 

 2. การก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรมตามระดบัของ Competency โดยแบง่เป็น หลกัสตูรด้านสมรรถนะหลกั (Core 
Competency Courses) หลกัสตูรด้านสมรรถนะตามหน้าท่ีงาน (Functional Competency Courses) หลกัสตูรด้าน
สมรรถนะการบริหารจดัการ (Managerial Competency Courses) และให้เนือ้หาหลกัสตูรอยูใ่นขอบเขตของหน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีระบไุว้ใน Job Description แตล่ะต าแหน่งงาน       

       3. การหารือกบัผู้ เก่ียวข้องทัง้ตวัผู้ ท่ีต้องพฒันา หวัหน้างานและฝ่ายทรัพยากรบคุคล เพื่อเห็นชอบร่วมกนัใน 
       การระบเุคร่ืองมือ / วิธีการ ระยะเวลา การวดัผลและติตามความก้าวหน้าในการพฒันา โดยในขัน้ตอนนีใ้ห้ 
       ใช้หลกั 5A เพื่อให้การท า IDP ขององค์กรนัน้ประสบผลความส าเร็จ  

- Access การเข้าถึงของผู้ เรียนรู้ 
- Active การกระท าของผู้ เรียนรู้ 
- Acquire การได้รับของผู้ เรียนรู้ 
- Apply การน าไปใช้ของผู้ เรียนรู้ 
- Assess การวดัผลของผู้ เรียนรู้ 

4. การเขียนแผน IDP : Individual Development Plan - Workshop + Forms 
5. การประเมนิและติดตามผล IDP - Workshop + Forms 

 บทสรุปการท า Training Roadmap & IDP ในองค์กร  
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เหมาะส าหรับ: 

 ผู้ ท่ีท างานฝ่าย HRD, Training & Development, Learning & OD 

ระยะเวลา: 2 วัน  
วทิยากร  อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี 
การศึกษา 
 ปริญญาโท  จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน 
 ผู้อ านวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั  
 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
 ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 
 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
 ฯลฯ 
 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 
    (รวมคา่วทิยากร คา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น 

VAT VAT 7% 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีช าระหนา้งาน ราคาทา่นละ 7,800 546 (234) 8,112 

Early Bird สมคัรและช าระ
ลว่งหนา้ 5 วนัลดพเิศษทา่นละ 7,000 490 (210) 7,280 

 

วธิกีารอบรม 
1. บรรยายใหเ้กดิแนวความคดิ ไดห้ลักการและวธิกีาร  

2. ฝึกปฏบิตัจิากกรณีศกึษา และจากงานจรงิ 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
 

1.3 กรณีหกัภาษี ณ ทีจ่า่ย ออกเอกสารภาษ๊ 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510  
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

http://www.ptstraining.in.th/
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน  
           การจดัท า Training Roadmap ส าหรบั HRD 
 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 
  บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_____________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

      E-mail: _____________________________________________________________________ 
4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
      E-mail: _____________________________________________________________________ 
 

หมายเหต ุ กรณียกเลกิการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 50% ของราคาคา่
สมัมนา 

 
ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
 
 

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

